
Стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия 
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на активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интренет страницата на дружеството.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

  

 

СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 30 април 2019 

 
Месечен коментар 
 
Април като цяло бе добър месец за пазарите. Прогнозите за осезателен спад в резултатите на компаниите и на икономическата 

активност от края на 2018 продължиха да се оказват прекалено песимистични. Данните от последните Purchasing Managers’ Index 

/PMI/  показват до известна степен противоречиви резултати за Еврозоната и положителни за САЩ. Негативните знаци се появяват 

най-вече от европейската промишленост, която отчита спад през първото тримесечие. В същото време, излезлите резултати на 

компании са доста по-добри от очакванията в началото на годината. Това се забелязва особено силно в САЩ. Очаквания спад на 

печалбите бе от почти 5% в началото на април. Впоследствие, той бе ревизиран нагоре и към края на месеца е вече от около 1%.  

Централните банки също се постараха да внесат стабилност и до известна степен да подкрепят пазарите, като избягваха всякакви 

изявления свързани с възможно затягане на паричната политика. Все едно дали чрез вдигане на лихви или корекция на баланса си.  

Относително стабилната макро среда, като лихви, валутни курсове и цени на ресурси, също както и липсата на негативни изненади – 

най-вече свързани с търговските преговори между Китай и САЩ, също съдействаха през месеца за относително ниската волатилност 

на пазарите. Над ¾ от компаниите вече са изкарали отчетите си за първото тримесечие, така че през май изненади може да се очакват 

по-скоро от страна на политически действия или решения на централните банки. 

Фондове на Скай Управление на активи 
 

Име Профил 
 

СКАЙ Нови Акции 
 

Активно управляван фонд с фокус в компании с перспектива за растеж от 
Централна и Източна Европa 
 

СКАЙ Финанси Aктивно управляван фонд, който инвестира във финансовия сектор в Европа 
 

СКАЙ Глобал ETFs Първият български взаимен фонд инвестиращ в ETFs от разиващите се 
пазари от Азия, Африка и Латинска Америка.  
 

 
Промяна в НСА на Скай Нови Акции 
(в тъмно синьо) спрямо служебния 
бенчмарк 
 

Промяна в НСА на Скай Финанси (в тъмно 
синьо) спрямо банковия индекс Cece Bank  

Промяна в НСА на Скай Глобал ETFs (в 
червено) спрямо MSCI и BRIC 

  

 

 

Подробна информация за фондовете и как да инвестирате може да намерите на нашия сайт (www.skyfunds.bg ) 
или да се свържете с нас (02 815 4000). 
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СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

www.skyfunds.bg Дата: 30 април 2019 

Основна информация 
UCITS IV съвместим:  Да 
Валута: BGN 

Начална дата:  22/05/2006 

Tакса емитиране:   

 Дялове клас А: 1.5% 

За суми до 20 000 лв. вкл.  

 от 20 000 до 300  000 лв. вкл. 1.0% 

над 300 000 лв.  0.75% 

Дялове клас B: 0 

Такса за обратно изкупуване:  

 Дялове клас  : 0 

Дялове клас B: 2.0% при прекратен 
инвест. план 

Надбавка за дялове клас B 0.5% при изпълнен 
инвест. план  

Такса управление: 3.0% 

Доход: Реинвестира се 

Изчисляване на НСА: Ежедневно 
 

Доходност (%) 
1-мес. 6-мес. 1 год. 

-0.06 -0.65 -11.39 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   8.31% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  94.03 

Парични средства и вземания                        5.97 

 
 
Данъчни преференции 
Доходите от продажба на дялове са необлагаеми за 
физически и юридически лица 

Разпределение на активите 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KRKA D. D.   8.95% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 8.33% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.90% TRANSELECTRICA SA 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 4.31% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

SIF OLTENIA CRAIOVA 4.04% TURK TRAKTOR 

 
 
 

Нетна стойност на активите (НСА) на дял за последните три години     
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СКАЙ ФИНАНСИ 

www.skyfunds.bg Дата: 30 април 2019 

Основна информация 
UCITS IV съвместим:  Да 
Валута: BGN 

Начална дата:  02/05/2007 

Tакса емитиране:   

 Дялове клас А: 1.5% 

За суми до 20 000 лв. вкл.  

 от 20 000 до 300  000 лв. вкл. 1.0% 

над 300 000 лв.  0.75% 

Дялове клас B: 0 

Такса за обратно изкупуване:  

 Дялове клас А: 0 

Дялове клас B: 2.0% при прекратен 
инвест. план 

Надбавка за дялове клас B 0.5% при изпълнен 
инвест. план  

Такса управление: 3.0% 

Доход: Реинвестира се 

Изчисляване на НСА: Ежедневно 
 

Доходност (%) 
1-мес. 6-мес. 1 год. 

3.79 4.01              -12.20 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   11.71% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            79.34 

Парични средства и вземания                             20.66 

 
 
Данъчни преференции 
Доходите от продажба на дялове са необлагаеми за 
физически и юридически лица. 

Разпределение на активите  
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 7.95% 

NN GROUP 6.62% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 6.29% 

ERSTE BANK AG 6.22% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.01% 
 

Нетна стойност на активите (НСА) на дял за последните три години 
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СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs 

www.skyfunds.bg Дата: 30 април 2019 

Основна информация 
 

UCITS IV съвместим:  Да  
Валута: EUR 

Начална дата:  03/05/2010 

Такса емитиране:     

за суми до 250 000 евро вкл. 1.75% 

за суми над 250 000 евро 0.5% 

Такса управление: 2.0% 

Такса за обратно изкупуване: 0.25% 

Доход: Реинвестира се 

Изчисляване на НСА: Два пъти седмично 

  
 
 
 

Доходност (%) 
1-мес. 6-мес. 1 год. 
2.93% 10.16           0.28 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.56% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС                             90.67 

Парични средства и вземания                              9.33 

 
Данъчни преференции 
Доходите от продажба на дялове са необлагаеми за 
физически и юридически лица. 

Разпределение на активите 
 

 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 

Аmundi Funds Thailand 7.23% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI TAIWAN 5.13% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

iSHARES MSCI CANADA 5.09% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C 
(USD) 

4.82% 
iSHARES MSCI CANADA B 

AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR 4.73% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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